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CPL  yang dibebankan pada MK  

 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 

KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengambangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 

yang sesuai dengan bidang keahliannya 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi dan data 

KU7 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah 

tanggungjawabnya 

 KK4 Mampu membimbing dan mengarahkan siswa dengan cara memberi stimulus, tanya jawab, memberikan 

alternative solusi, dan umpan balik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan 

 

 

P1 Menguasai konsep dasar kependidikan yang mencakup perkembangan peserta didik, teori-teori belajar, 

hakikat sains dan pola pikir ilmiah 

 

 

CP-MK  

M1 Memahami tentang faktor-faktor siswa dalam aktifitas belajar 
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M2 Memahami kondisi-kondisi yang terkait efektifitas belajar 

M3 Mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam aktifitas belajar 

  SUB-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan) 

L1 Mampu menjelaskan  Konsep dasar psikologi pendidikan 

L2 Mampu menjelaskanTeori Perkembangan 

L3 Mampu menjelaskan Perkembangan selama masa anak-anak dan remaja 

L4 Mampu menjelaskan Keragaman Siswa 

L5 Mampu menjelaskan Teori pembelajaran perilaku 

L6 Mampu menjelaskan Pengolahan informasi dan teori perkembangan kognitif 

L7 Mampu menjelaskan Teori Pembelajaran yang efektif 

 L8 Mampu menjelaskan Pendekatan pengajaran yang berpusat pada siswa dan konstruktivis 

L9 Mampu menjelaskan Teori mengakomodasi pengajaran untuk memenuhi kebutuhan perorangan 

L10 Mampu menjelaskan bagaimana Memotivasi siswa belajar 

L11 Mampu menjelaskan Lingkungan pembelajaran efektif 

L12 Mampu menjelaskan Pembelajaran yang mempunyai pengecualian 

L13 Mampu menjelaskan Bagaimana menilai pembelajaran siswa dan ujian yang terstandarisasi 

Deskripsi Singkat 

Mata Kuliah 

DESKRIPSI 

Mata kuliah ini mengkaji tentang konsep dasar pendidikan; aktivitas belajar dan factor-faktor yang mempengaruhi; 

kematangan intelektual dan pengaruhnya terhadap readiness; penyebab lupa dan kiat mengurangi lupa; hereditas dan 

lingkungan serta pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan; orientasi psikologi pembelajaran di sekolah dan 

pra-sekolah; serta profil guru yang ideal dengan pendekatan psikologi. 

Materi 

Pembelajaran/ 

Pokok Bahasan 

 

Bahan Kajian  

Kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan pengaruh terhadap pertumbuan dan perkembangan peserta didik serta 

orientasi psikologi pembelajaran di sekolah dan pra-sekolah.   

 

Topik Bahasan  
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1. Konsep dasar psikologi pendidikan 

2. Teori Perkembangan 

3. Perkembangan selama masa anak-anak dan remaja 

4. Keragaman Siswa 

5. Teori pembelajaran perilaku 

6. Pengolahan informasi dan teori perkembangan kognitif 

7. Teori Pembelajaran yang efektif 

8. Pendekatan pengajaran yang berpusat pada siswa dan konstruktivis 

9. Teori mengakomodasi pengajaran untuk memenuhi kebutuhan perorangan 

10. Memotivasi siswa belajar 

11. Lingkungan pembelajaran efektif 

12. Pembelajaran yang mempunyai pengecualian 

13. Bagaimana menilai pembelajaran siswa dan ujian yang terstandarisasi 

Pustaka Utama :  

1. Suryabrata, Sumadi. 2004. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 
2. Slavin, E Robert. 2017. Psikologi Pendidikan Edisi Kesembilan Jilid 2. Terjemahan Marianto Samosir. Jakarta: 

Indeks. 

3. Djiwandon, Sri Esti. W. 1989. Psikologi pendidikan (Rev 2). Jakarta: Grasindo. 

Pendukung  

 

Media Pembelajaran Sofware Hardware : 

Power point text/PPT  Buku Ajar, Laptop, LCD, dll 

Teacher  Agus Qowiyuddin, M.Pd.  

Assessment Test and observation 

Mata Kuliah Syarat Psikologi Pendidikan 
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Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajar

an 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian   

Referensi 

Bentuk & Kriteria 

Indikator 

Penilaian Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1-2 Menjelaskan 

konsep dasar 

psikologi 

pendidikan (C2) 

Menjelaskan 

definisi 

Psikologi 

Pendidikan 

(C2) 

 

Menjelaskan 

ruang Lingkup 

Psikologi 

Pendidikan 

(C2) 

 

Menjelaskan 

peran dan 

Sumbangan 

Psikologi 

Pendidikan 

(C2) 

- Definisi 

psikologi 

pendidika

n  

- Ruang 

lingkup 

psikologi 

pendidika

n  

- Kontribusi 

psikologi 

pendidika

n dalam 

kegiatan 

belajar 

mengajar 

Pendekatan 

Pembelajaran 

Kolaboratif 

(presentasi, 

diskusi, dan 

tanya jawab) 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

definisi 

psikologi 

pendidikan  

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

ruang lingkuo 

psikologi 

pendidikan  

Mahasiswa 

mampu 

mengaplikasika

n dalam 

kehidupan 

sehari-hari  

2 x 200 

Menit  

Test dan 

Observasi  

Kemampuan 

mahasiswa 

dalam 

memaparkan 

konsep 

psikologi 

pendidikan  

20 1,2 

3 Menjelaskan 

teori 

Perkembangan 

(C2) 

Menjelaskan 

Beberapa 

pandangan 

tentang 

perkembanga

n manusia 

(C2) 

 

- Beberapa 

pandanga

n tentang 

perkemba

ngan 

manusia; 

Aspek-

aspek 

Pendekatan 

Pembelajaran 

Kolaboratif 

(presentasi, 

diskusi, dan 

tanya jawab) 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

pandangan 

tentang  

perkembanga

n manusia 

1 x 100 

Menit  

Test dan 

observasi  

Kemampuan 

mahasiswa 

dalam 

memaparkan  

Teori 

Perkembangan 

10 1,2 
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Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajar

an 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian   

Referensi 

Bentuk & Kriteria 

Indikator 

Penilaian Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Menjelaskan 

Perkembanga

n moral 

menurut 

piaget (C2) 

 

Menjelaskan 

perkembanga

n moral 

menurut 

Kohlberg 

(C2) 

 

Menjelaskan 

Pandangan 

Erikson 

tentang 

perkembang 

an pribadi 

dan sosial 

(C2) 

perkemba

ngan, 

Masalah-

maslah 

perkemba

ngan. 

- Perkemba

ngan 

moral 

menurut 

piaget 

- perkemba

ngan 

moral 

menurut 

Kohlberg 

Pandanga

n Erikson 

tentang 

- perkemba

ngan 

pribadi 

dan 

social; 

Tahap-

tahap 

perkemba

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan  

Perkembanga

n moral 

menurut 

piaget 

Mahasiswa 

mampu  

Menjelaskan 

perkembanga

n moral 

menurut 

Kohlberg 

Mahasiswa 

mampu  

Menjelaskan 

Pandangan 

Erikson 

tentang 

perkembang 

an pribadi 

dan sosial 
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Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajar

an 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian   

Referensi 

Bentuk & Kriteria 

Indikator 

Penilaian Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

ngan 

psikososia

l, 

Implikasi 

dan kritik 

terhadap 

teori 

Erikson. 

4 Menjelaskan 

perkembangan 

selama masa 

anak-anak dan 

remaja (C2) 

Menjelaskan 

perkembanga

n anak selama 

masa 

Menjelaskan 

prasekolah. 

Jenis program 

pendidikan 

untuk masa 

anak-anak 

awal C2) 

 

Menjelaskan 

perkembanga

n anak 

selama masa 

sekolah 

dasar (C2) 

 

- Perkemba

ngan anak 

selama 

masa 

prasekola

h; 

Perkemba

ngan fisik, 

Perkemba

ngan 

kognisi., 

Perkemba

ngan 

sosioemos

i. 

- Jenis 

program 

pendidika

n untuk 

Pendekatan 

Pembelajaran 

Kolaboratif 

(presentasi, 

diskusi, dan 

tanya jawab) 

Mahasiswa 

mampu  

Menjelaskan 

perkembanga

n anak 

selama masa 

Menjelaskan 

prasekolah. 

Jenis 

program 

pendidikan 

untuk masa 

anak-anak 

awal 

Mahasiswa 

mampu  

Menjelaskan 

perkembanga

1 x 100 

Menit  

Test dan 

observasi  

Kemampuan 

mahasiswa 

dalam 

menjelaskan 

perkembangan 

selama masa 

anak-anak dan 

remaja 

10 3,2 
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Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajar

an 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian   

Referensi 

Bentuk & Kriteria 

Indikator 

Penilaian Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Menjelaskan 

perkembanga

n anak 

selama masa 

sekolah 

menengah 

pertama dan 

menengah 

atas (C2) 

masa 

anak-anak 

awal; 

Program 

penitipan 

anak, 

Prassekol

ah, 

Program 

prasekola

h 

kompensa

si, 

Intervensi 

diri, 

Program 

taman 

kanak-

kanak, 

Praktik 

yang 

sesuai 

dengan 

perkemba

ngan. 

- Perkemba

ngan anak 

n anak 

selama masa 

sekolah 

dasar  

 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

perkembanga

n anak 

selama masa 

sekolah 

menengah 

pertama dan 

menengah 

atas  
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Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajar

an 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian   

Referensi 

Bentuk & Kriteria 

Indikator 

Penilaian Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

selama 

masa 

sekolah 

dasar; 

Perkemba

ngan fisik, 

Perkemba

ngan 

kognisi, 

Perkemba

ngan 

sosioemos

i. 

5 Menjelaskan 

keragaman 

Siswa (C2) 

Menjelaskan 

pengaruh 

status 

sosioekonomi 

terhadap 

pencapaian 

siswa (C2) 

 

Menjelaskan 

pengaruh 

suku bangsa 

dan ras 

terhadap 

pengalaman 

- Pengaruh 

status 

sosioekon

omi 

terhadap 

pencapaia

n siswa; 

Peran 

sekolah 

sebagai 

lembaga 

kelas 

menengah

, Faktor 

Pendekatan 

Pembelajaran 

Kolaboratif 

(presentasi, 

diskusi, dan 

tanya jawab) 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

pengaruh 

status 

sosioekonomi 

terhadap 

pencapaian 

siswa  

 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

pengaruh 

1 x 100 

Menit  

Test dan 

observasi  

Kemmapuan 

mahasiswa 

dalam 

menjelaskan 

keragaman 

siswa  

10 3 
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Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajar

an 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian   

Referensi 

Bentuk & Kriteria 

Indikator 

Penilaian Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

sekolah 

siswa (C2) 

 

Menjelaskan 

pengaruh 

perbedaan 

bahasa dan 

program 

dwibahasa 

terhadap 

pencapaian 

siswa (C2) 

 

Menjelaskan 

perbedaan 

kecerdasan 

dan gaya 

belajar siswa 

(C2) 

sekolah 

dan 

komunitas

, Apakah 

pencapaia

n rendah 

siswa dari 

kelompok 

berpengha

silan 

rendah 

tidak 

terhindark

an?, 

Implikasi 

bagi guru. 

- Pengaruh 

suku 

bangsa 

dan ras 

terhadap 

pengalam

an sekolah 

siswa; 

Komposisi 

rass dan 

etnis, 

suku bangsa 

dan ras 

terhadap 

pengalaman 

sekolah 

siswa  

 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

pengaruh 

perbedaan 

bahasa dan 

program 

dwibahasa 

terhadap 

pencapaian 

siswa  

 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

perbedaan 

kecerdasan 

dan gaya 

belajar siswa  
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Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajar

an 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian   

Referensi 

Bentuk & Kriteria 

Indikator 

Penilaian Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Pencapaia

n 

akademis 

siswa dari 

kelompok 

yang 

kurang 

terwakili, 

Mengapa 

siswa dari 

kelompok 

yang 

kurang 

terwakili 

tertinggal 

pencapaia

nnya?, 

Dampak 

desegresi 

sekolah. 

- Pengaruh 

perbedaan 

bahasa 

dan 

program 

dwibahasa 

terhadap 
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Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajar

an 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian   

Referensi 

Bentuk & Kriteria 

Indikator 

Penilaian Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

pencapaia

n siswa; 

Pendidika

n 

dwibahasa

, 

Pengajara

n yang 

efektif 

bagi 

pelajar 

bahasa 

Inggris, 

Pengertia

n 

pendidika

n 

multikultu

ral. 

- Perbedaa

n 

kecerdasa

n dan 

gaya 

belajar 

siswa; 

Definisi 
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Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajar

an 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian   

Referensi 

Bentuk & Kriteria 

Indikator 

Penilaian Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

kecerdasa

n, Asal-

usul 

kecerdasa

n, Teori 

gaya 

belajar, 

Interaksi 

bakat 

perlakuan 

6 Menjelaskan 

teori 

pembelajaran 

perilaku 

Menjelaskan 

Pengertian 

pembelajaran 

(C2) 

 

Menjelaskan 

beberapa 

prinsip 

pembelajaran 

perrilaku (C2) 

 

Menjelaskan 

sumbangan 

teori 

pembelajaran 

sosial bagi 

pemahaman 

- Pengertia

n 

pembelaja

ran. 

- Beberapa 

prinsip 

pembelaja

ran 

perrilaku; 

Peran 

konsekuen

si, 

Penguatan 

instrinsik 

dan 

ekstrinsik, 

Penghuku

Pendekatan 

Pembelajaran 

Kolaboratif 

(presentasi, 

diskusi, dan 

tanya jawab) 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

Pengertian 

pembelajaran 

 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

beberapa 

prinsip 

pembelajaran 

perrilaku. 

 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

1 x 100 

Menit  

Test dan 

observasi  

Kemampuan 

mahasiswa 

dalam 

menjelaskan 

teori 

pembelajaran 

prilaku  

10 1 
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Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajar

an 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian   

Referensi 

Bentuk & Kriteria 

Indikator 

Penilaian Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

kita tentang 

pembelajaran 

manusia (C2) 

man, 

Kesegeraa

n 

konsekuen

si, 

Pembentu

kan, 

Kepunaha

n, Jadwal 

penguatan

, 

Ketahana

n, Peran 

anteseden 

- Sumbanga

n teori 

pembelaja

ran sosial 

bagi 

pemaham

an kita 

tentang 

pembelaja

ran 

manusia; 

Bandura: 

peniruan 

sumbangan 

teori 

pembelajaran 

sosial bagi 

pemahaman 

kita tentang 

pembelajaran 

manusia. 
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Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajar

an 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian   

Referensi 

Bentuk & Kriteria 

Indikator 

Penilaian Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

dan 

pembelaja

ran 

pengamat

an, Model 

pembelaja

ran 

mandiri 

Meichenb

aum, 

Kekuatan 

dan 

keterbatas

an teori 

pembelaja

ran 

perilaku. 

7 Menjelaskan 

pengolahan 

informasi dan 

teori 

perkembangan 

kognitif (C2) 

Menjelaskan 

Pengertian 

model 

pengolahan 

informasi 

(C2) 

 

Menjelaskan 

penyebab 

orang 

- Pengertia

n model 

pengolaha

n 

informas; 

Memori 

kerja atau 

memeori 

jangka 

pendek, 

Pendekatan 

Pembelajaran 

Kolaboratif 

(presentasi, 

diskusi, dan 

tanya jawab) 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

Pengertian 

model 

pengolahan 

informasi 

 

Mahasiswa 

mampu 

1 x 100 

Menit  

Test dan 

observasi  

Kemampuan 

mahasiswa 

dalam 

menjelaskan 

pengolahan 

informasi dan 

teori 

perkembangan 

kognitif  

10 1 
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Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajar

an 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian   

Referensi 

Bentuk & Kriteria 

Indikator 

Penilaian Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

mengingat 

atau 

melupakan 

(C2) 

 

Menjelaskan 

faktor yang 

membuat 

informasi 

bermakna 

(C2) 

 

Menjeaslaska

n cara strategi 

pengajaran 

kognitif 

membantu 

siswa belajar 

(C2) 

Memori 

jangka 

panjang, 

Faktor 

yang 

meningkat

kan 

memori 

jangka 

panjang, 

Model 

pengolaha

n 

informasi 

lain. 

- Penyebab 

orang 

mengingat 

atau 

melupaka

n.  

- Faktor 

yang 

membuat 

informasi 

bermakna; 

Pembelaja

menjelaskan 

penyebab 

orang 

mengingat 

atau 

melupakan 

 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

faktor yang 

membuat 

informasi 

bermakna 

 

Mahasiswa 

mampu 

menjeaslaska

n cara strategi 

pengajaran 

kognitif 

membantu 

siswa belajar. 
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Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajar

an 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian   

Referensi 

Bentuk & Kriteria 

Indikator 

Penilaian Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

ran 

hapalan 

versus 

bermakna, 

Teori 

skema.  

8 UTS (bobot uts merupakan akumulasi dari bobot tes yang dirancang di setiap kemampuan akhir yang direncanakan) 

9 Menjelaskan 

teori 
Pembelajaran 

yang efektif 

(C2) 

Menjelaskan 

pengertian 

pembelajaran 

langsung C2) 

 

Menjelaskan 

pendapat 

riset tentang 

metode 

pengajaran 

langsung (C2) 

 

Menjelaskan 

penggunaan 

diskusi 

dalam 

pengajaran 

(C2) 

- Pengertia

n 

pembelaja

ran 

langsung; 

tujuan 

pembelaja

ran, 

Lakukan 

pemeriksa

aan 

pembelaja

ran, 

Berikan 

latihan 

mandiri, 

Nilailah 

kinerja 

dan 

berikan 

Pendekatan 

Pembelajaran 

Kolaboratif 

(presentasi, 

diskusi, dan 

tanya jawab) 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

pengertian 

pembelajaran 

langsung 

 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

pendapat 

riset tentang 

metode 

pengajaran 

langsung 

 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

penggunaan 

2 x 100 

Menit  

Test dan 

observasi  

Kemampuan 

mahasiswa 

dalam 

menjelaskan 

teori 

pembelajaran 

efektif 

10 2,3 



20 

 

Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajar

an 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian   

Referensi 

Bentuk & Kriteria 

Indikator 

Penilaian Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

umpan 

balik 

- Pendapat 

riset 

tentang 

metode 

pengajara

n 

langsung; 

Keunggul

an dan 

keterbatas

an 

pengajara

n 

langsung. 

- Pengguna

an diskusi 

dalam 

pengajara

n; Topik 

subjektif 

dan 

kontrovers

ial, 

Konsep 

sulit dan 

diskusi 

dalam 

pengajaran. 
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Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajar

an 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian   

Referensi 

Bentuk & Kriteria 

Indikator 

Penilaian Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

baru, 

Tujuan 

afeksi, 

Diskusi 

seluruh 

kelas, 

Diskusi 

kelompok 

kecil. 

 

10 Menjelaskan 

pendekatan 

pengajaran 

yang berpusat 

pada siswa dan 

konstruktivis 

(C2) 

Menjelaskan 

pengertian 

pandangan 

konstruktivis 

terhadap 

pembelajaran. 

 

Menjelaskan 

cara 

menggunakan 

pembelajaran 

kooperasi 

dalam 

pengajaran. 

 

Menjelaskan 

cara 

- Pengertia

n 

pandanga

n 

konstrukti

vis 

terhadap 

pembelaja

ran; Akar 

sejarah 

konstrukti

visme, 

Metode 

konstrukti

vis dalam 

bidang isi 

pelajaran 

Pendekatan 

Pembelajaran 

Kolaboratif 

(presentasi, 

diskusi, dan 

tanya jawab) 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

pengertian 

pandangan 

konstruktivis 

terhadap 

pembelajaran. 

 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

cara 

menggunakan 

pembelajaran 

kooperasi 

dalam 

2 x 100 

Menit  

Test dan 

observasi  

Kemampuan 

mahasiswa 

dalam 

menjelaskan  

pendekatan 

pengajaran 

yang berpusat 

pada siswa dan 

konstruktivis 

10 2,3 
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Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajar

an 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian   

Referensi 

Bentuk & Kriteria 

Indikator 

Penilaian Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

mengajarkan 

kemampuan 

menyelesaika

n masalah 

dan berpikir. 

riset 

tentang 

metode 

konstrukti

vis,  

- Cara 

mengguna

kan 

pembelaja

ran 

kooperasi 

dalam 

pengajara

n; Metode 

pembelaja

ran 

kooperasi, 

Riset 

tentang 

pembelaja

ran 

kooperasi. 

- Cara 

mengajark

an 

kemampua

n 

pengajaran. 

 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

cara 

mengajarkan 

kemampuan 

menyelesaika

n masalah dan 

berpikir. 
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Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajar

an 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian   

Referensi 

Bentuk & Kriteria 

Indikator 

Penilaian Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

menyelesa

ikan 

masalah 

dan 

berpikir, 

Proses 

penyelesai

an 

masalah, 

Mengajar

kan 

penyelesai

an 

masalah 

secara 

kreatif, 

Mengajar

kan 

tentang 

kemampua

n berpikir, 

Berpikir 

kritis 

11 Menjelaskan 

teori 

mengakomod

asi 

Menjelaskan 

unsur-unsur 

pengajaran 

yang efektif 

- Unsur-

unsur 

pengajara

n yang 

Pendekatan 

Pembelajaran 

Kolaboratif 

(presentasi, 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

unsur-unsur 

1 x 100 

Menit  

Test dan 

observasi  

Kemampuan 

mahasiswa 

dalam 

menjelaskan 

20 2,3 
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Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajar

an 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian   

Referensi 

Bentuk & Kriteria 

Indikator 

Penilaian Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

pengajaran 

untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

perorangan 

(C2) 

selain 

pelajaran 

yang baik 

(C2) 

 

 

Menjelaskan 

Cara 

pengelompok

kan siswa 

agar dapat 

mengakomo 

dasi 

perbedaan 

pencapaian 

(C2) 

 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

beberapa cara 

mengindividu

alisasikan 

pengajaran 

(C2) 

efektif 

selain 

pelajaran 

yang baik; 

Model 

pembelaja

ran 

sekolah 

carrol dan 

QAIT 

- Cara 

pengelom

pokkan 

siswa 

agar 

dapat 

mengakom

odasi 

perbedaan 

pencapaia

n.; 

Pengelom

pokkan 

kemampua

n 

antarkelas

; 

diskusi, dan 

tanya jawab) 

pengajaran 

yang efektif 

selain 

pelajaran 

yang baik. 

 

 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

Cara 

pengelompok

kan siswa 

agar dapat 

mengakomo 

dasi 

perbedaan 

pencapaian. 

 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

beberapa cara 

mengindividu

alisasikan 

pengajaran. 

teori 

mengakomoda

si pengajaran 

untuk 

memenuhi 

kebutuan 

perorangan 
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Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajar

an 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian   

Referensi 

Bentuk & Kriteria 

Indikator 

Penilaian Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Penghapu

san jalur; 

Pengelom

pokkan 

kembali 

untuk 

pelajaran 

membaca 

dan 

matematik

a; Sekolah 

dasar 

tanpa 

kelas 

(pengelom

pokan 

lintas 

usia); 

Pengelom

pokan 

kemampua

n dalam 

kelas-

tinggal 

kelas. 

- Beberapa 

cara 
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Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajar

an 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian   

Referensi 

Bentuk & Kriteria 

Indikator 

Penilaian Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

mengindiv

idualisasik

an 

pengajara

n; 

Pengajara

n pribadi 

oleh 

teman 

sebaya, 

Pengajara

n pribadi 

oleh 

orang 

dewasa, 

Pengajara

n yang 

dibedakan

. 

12.  Menjelaskan 

bagaimana 

memotivasi 

siswa untuk 

belajar (C2)  

Menjelaskan 

pengertian 

motivasi (C2) 

 

Menjelaskan 

cara 

meningkatkan 

motivasi 

- Pengertia

n 

motivasi; 

Beberapa 

teori 

motivasi, 

Motivasi 

dan teori 

Pendekatan 

Pembelajaran 

Kolaboratif 

(presentasi, 

diskusi, dan 

tanya jawab) 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

pengertian 

motivasi. 

 

Mahasiswa 

mampu 

1 x 100 

Menit  

Test dan 

observasi  

Kemampuan 

mahasiswa 

dalam 

memberikan 

cara/metode 

dalam 

memotivasi 

siswa untuk 

10 1,2 
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Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajar

an 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian   

Referensi 

Bentuk & Kriteria 

Indikator 

Penilaian Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

pencapaian 

(C2) 

 

Menjelaskan 

cara guru 

meningkatk 

an motivasi 

siswa belajar 

(C2) 

pembelaja

ran 

perilaku, 

Motivasi 

dan 

kebutuhan 

manusia, 

Motivasi 

dan teori 

atribusi, 

Motivasi 

dan 

pembelaja

ran 

mandiri, 

Motivasi 

dan teori 

pengharap

an. 

- Cara 

meningkat

kan 

motivasi 

pencapaia

n; 

Motivasi 

dan 

menjelaskan 

cara 

meningkatkan 

motivasi 

pencapaian. 

 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

cara guru 

meningkatk 

an motivasi 

siswa belajar. 

belajar  
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Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajar

an 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian   

Referensi 

Bentuk & Kriteria 

Indikator 

Penilaian Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

orientasi 

sasaran, 

Ketidakbe

rdayaan 

yang 

dipelajari, 

Harapan 

guru dan 

pencapaia

n, 

Kecemasa

n dan 

pencapaia

n. 

- Cara guru 

meningkat

kan 

motivasi 

siswa 

belajar. 

Motivasi 

intrinsik 

dan 

ekstrinsik; 

Cara guru 

meningkat

kan 
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Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajar

an 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian   

Referensi 

Bentuk & Kriteria 

Indikator 

Penilaian Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

motivasi 

intrinsic, 

Prinsip 

memberik

an insentif 

ekstrinsik 

agar 

belajar, 

Mengguna

kan pujian 

dengan 

efektif, 

Mengajari 

siswa 

memuji 

diri 

sendiri. 
13 Menjelaskan 

lingkungan 

pembelajaran 

yang efektif 

(C2) 

Menjelaskan 

pengertian 

lingkungan 

pembelajaran 

yang efektif 

(C2) 

 

Menjelaskan 

Praktik yang 

mempunyai 

- Pengertian 

lingkungan 

pembelajar

an yang 

efektif; 

Dampak 

wwaktu 

pada 

pembelajar

an, 

Menggunak

Pendekatan 

Pembelajaran 

Kolaboratif 

(presentasi, 

diskusi, dan 

tanya jawab) 

Mahasiswa 

mampu 

Menjelaskan 

pengertian 

lingkungan 

pembelajaran 

yang efektif. 

 

Mahasiswa 

mampu 

1 x 100 

Menit  

Test dan 

observasi  

Kemampuan 

mahasiswa 

dalam  

Menjelaskan 

lingkungan 

pembelajaran 

yang efektif 

10 1,2 
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Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajar

an 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian   

Referensi 

Bentuk & Kriteria 

Indikator 

Penilaian Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

andil bagi 

Pengelolaan 

ruang kelas 

yang efektif 

(C2) 

 

Menjelaskan 

pencegahan 

maslah 

perilaku yang 

parah (C2) 

an waktu 

yang 

dialokasika

n ke 

pengajaran

, 

Menggunak

an waktu 

sibuk 

dengan 

efektif, 

Apakah 

waktu 

penugasan 

dapat 

terlalu 

tinggi?, 

Pengelolaa

n ruang 

kelas di 

ruang kelas 

yang 

terpusat 

pada siswa 

- Praktik 

yang 

mempunyai 

andil bagi 

pengelolaa

n ruang 

Menjelaskan 

praktik yang 

mempunyai 

andil bagi 

Pengelolaan 

ruang kelas 

yang efektif. 

 

Mahasiswa 

mampu 

Menjelaskan 

pencegahan 

maslah 

perilaku yang 

parah 
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Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajar

an 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian   

Referensi 

Bentuk & Kriteria 

Indikator 

Penilaian Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

kelas yang 

efektif; 

Mengawali 

tahun 

ajaran 

dengan 

benar, 

Menetapka

n peraturan 

kelas 

- Pencegaha

n masalah 

perilaku 

yang 

parah; 

Program 

pencegaha

n, 

Mengidenti

fikasi 

penyeab 

perilaku 

buruk, 

Menegakka

n peraturan 

dan 

praktik, 

Menegakka

n 

kehadiran 
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Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajar

an 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian   

Referensi 

Bentuk & Kriteria 

Indikator 

Penilaian Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

di sekolah, 

Periksa 

dan 

hubungi, 

Laksanaka

n 

interverensi

, Meminta 

keterlibata

n keluarga, 

Menggunak

an mediasi 

teman 

sebaya, 

Menerapka

n 

konsekuens

i bijaksana. 

14 Menjelaskan  

pembelajaran 

yang 

mempunyai 

pengecualian 

(C2) 

Menjelaskan 

jenis 

Pebelajar 

yang 

Mempunyai 

pengecualian 

(C2) 

 

Menjelaskan 

pengertian 

pendidikan 

- Jenis 

pebelajar 

yang 

mempunyai 

pengecuali

an; Jenis 

pengecuali

an dan 

jumlah 

siswa yang 

dilayani, 

Siswa yang 

Pendekatan 

Pembelajaran 

Kolaboratif 

(presentasi, 

diskusi, dan 

tanya jawab) 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

jenis 

Pebelajar 

yang 

Mempunyai 

pengecualian  

 

Mahasiswa 

mampu 

1 x 100 

Menit  

Test dan 

Observasi  

Kemampuan 

mahasiswa 

dalam  

menjelaskan  

pembelajaran 

yang 

mempunyai 

pengecualian 

10 3 
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Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajar

an 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian   

Referensi 

Bentuk & Kriteria 

Indikator 

Penilaian Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Khusus (C2) 

 

Menjelaskan 

pengertian 

inklusi (C2) 

menyandan

g 

keterbelaka

ngan 

mental, 

Siswa yang 

menyandan

g gangguan 

emosi dan 

perilaku, 

Siswa yang 

menyandan

g autism, 

Siswa yang 

menyandan

g 

kelemahan 

indera, 

fisik, dan 

kesehatan, 

Siswa yang 

berbakat 

dan 

bertalenta. 

- Pengertian 

pendidikan 

khusus; 

Hukum 

publik 94—

142 dan 

menjelaskan 

pengertian 

pendidikan 

Khusus  

 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

pengertian 

inklusi  
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Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajar

an 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian   

Referensi 

Bentuk & Kriteria 

Indikator 

Penilaian Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

IDEA, 

Berbagai 

jenis 

layanan 

pendidikan 

khusus. 

- Pengertian 

inklusi; 

Riset 

tentang 

inklusi, 

Penyesuain 

pengajaran

, 

Pengajaran 

strategi 

pembelajar

an dan 

kesadaran, 

Metakognit

if. 

15 Memahami 

bagaimana 

menilai 

pembelajaran 

siswa dan ujian 

yang 

terstandarisasi 

(C2) 

Menjelaskan 

cara 

mengevaluasi 

pembelajaran 

siswa (C2) 

  

Menjelaskan 

cara 

- Cara 

mengevalu

asi 

pembelaja

ran siswa; 

Evaluasi 

formatif 

dan 

Pendekatan 

Pembelajaran 

Kolaboratif 

(presentasi, 

diskusi, dan 

tanya jawab) 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

cara 

mengevaluasi 

pembelajaran 

siswa. 

 

1 x 100 

Menit  

Test dan 

Observasi  

Kemampuan 

mahasiswa 

dalam 

memberikan 

cara/metode 

dalam 

memotivasi 

siswa untuk 

10 3 
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Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajar

an 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian   

Referensi 

Bentuk & Kriteria 

Indikator 

Penilaian Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

menentukan 

nilai (C2) 

 

Jenis ujian 

terstandarisas

i yang 

diberikan 

(C2) 

sumatif, 

Evaluasi 

acuan 

norma 

dan acuan 

kriteria 

penyelara

san 

strategi 

evaluasi 

dengan 

tujuan. 

- Cara 

menentuka

n nilai; 

Menetapk

an kriteria 

pemberian 

nilai, 

Memberik

an nilai 

huruf, 

Memberik

an nilai 

kinerja, 

Sistem 

pemberian 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

cara 

menentukan 

nilai  

 

Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

jenis ujian 

terstandarisasi 

yang 

diberikan 

belajar  
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Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajar

an 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian   

Referensi 

Bentuk & Kriteria 

Indikator 

Penilaian Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

nilai 

alternative 

lain, 

Pemberia

n nilai 

buku 

rapor. 

- Jenis 

ujian 

terstandar

isasi yang 

diberikan; 

Ujian 

bakat, 

Ujian 

pencapaia

n acuan 

norma, 

Ujian 

pencapaia

n acuan 

kriteria, 

Penetapan 

standar. 

16 UAS (bobot uas merupakan akumulasi dari bobot tes yang dirancang di setiap kemampuan akhir yang direncanakan) 
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KONTRAK KULIAH 

1. IDENTITAS MATAKULIAH 

PROGRAM STUDI  : S1 Pendidikan Fisika 

MATAKULIAH : Psikologi Pendidikan   

KODE MATAKULIAH : 051T0020 

SKS  : 2  

SEMESTER  : II/Genap  

MATAKULIAH  

PRASYARAT 

: - 

DOSEN PENGAMPU : Agus Qowiyuddin, M.Pd.  

 

2. MANFAAT MATAKULIAH  

Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu memahami tentang konsep orientasi 

psikologi pembelajaran di sekolah dan pra-sekolah. 

 

3. DESKRIPSI MATAKULIAH  

Mata kuliah ini mengkaji tentang konsep dasar pendidikan; aktivitas belajar dan factor-faktor 

yang mempengaruhi; kematangan intelektual dan pengaruhnya terhadap readiness; penyebab 

lupa dan kiat mengurangi lupa; hereditas dan lingkungan serta pengaruh terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan; orientasi psikologi pembelajaran di sekolah dan pra-

sekolah; serta profil guru yang ideal dengan pendekatan psikologi 

 

4. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIH, KEMAMPUAN AKHIR YANG 

DIRENCANAKAN, DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

Capaian Pembelajaran 

Matakuliah (CPMK) 
: Setelah mengikuti mata kuliah Psikologi Pendidikan 

mahasiswa mampu menjelaskan (C2)  Konsep dasar 

Psikologi Pendidikan, mengadaptasi  (P4) konsep yang ada 

kedalam permasalahan yang sesungguhnya kemudian 

mendemonstrasikan (A5)  hasil pengamatan ke dalam tulisan 

maupun forum diskusi 

 

No Kemampuan Akhir yang 

direncanakan 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

1 Menjelaskan konsep dasar 

psikologi pendidikan (C2) 
1.1 Menjelaskan definisi Psikologi Pendidikan (C2) 

1.2 Menjelaskan ruang Lingkup Psikologi Pendidikan (C2) 

1.3 Menjelaskan peran dan Sumbangan Psikologi 

Pendidikan (C2) 

2 Menjelaskan teori 

Perkembangan (C2) 

2.1 Menjelaskan Beberapa pandangan tentang 

perkembangan manusia (C2) 

2.2 Menjelaskan Perkembangan moral menurut piaget (C2) 

2.3 Menjelaskan perkembangan moral menurut Kohlberg 

(C2) 

2.4 Menjelaskan Pandangan Erikson tentang perkembang 

an pribadi dan sosial (C2) 



3 Menjelaskan perkembangan 

selama masa anak-anak dan 

remaja (C2) 

3.1 Menjelaskan perkembangan anak selama masa 

Menjelaskan prasekolah. Jenis program pendidikan 

untuk masa anak-anak awal C2) 

3.2 Menjelaskan perkembangan anak selama masa sekolah 

dasar (C2)  

3.3 Menjelaskan perkembangan anak selama masa sekolah 

menengah pertama dan menengah atas (C2) 

4 Menjelaskan keragaman 

Siswa (C2) 

4.1 Menjelaskan pengaruh status sosioekonomi terhadap 

pencapaian siswa (C2) 

4.2 Menjelaskan pengaruh suku bangsa dan ras terhadap 

pengalaman sekolah siswa (C2) 

4.3 Menjelaskan pengaruh perbedaan bahasa dan program 

dwibahasa terhadap pencapaian siswa (C2) 

4.4 Menjelaskan perbedaan kecerdasan dan gaya belajar 

siswa (C2) 

5 Menjelaskan teori 

pembelajaran perilaku 

5.1 Menjelaskan Pengertian pembelajaran (C2) 

5.2 Menjelaskan beberapa prinsip pembelajaran perrilaku 

(C2) 

5.3 Menjelaskan sumbangan teori pembelajaran sosial bagi 

pemahaman kita tentang pembelajaran manusia (C2) 

6 Menjelaskan pengolahan 

informasi dan teori 

perkembangan kognitif (C2) 

6.1. Menjelaskan Pengertian model pengolahan informasi 

(C2) 

6.2. Menjelaskan penyebab orang mengingat atau 

melupakan (C2) 

6.3. Menjelaskan faktor yang membuat informasi bermakna 

(C2) 

6.4. Menjeaslaskan cara strategi pengajaran kognitif 

membantu siswa belajar (C2) 

7 Menjelaskan teori 

Pembelajaran yang efektif 

(C2) 

7.1. Menjelaskan pengertian 

pembelajaran langsung C2) 

7.2. Menjelaskan pendapat 

riset tentang metode 

pengajaran langsung (C2) 

7.3. Menjelaskan penggunaan diskusi 

dalam pengajaran (C2) 

8 Menjelaskan pendekatan 

pengajaran yang berpusat 

pada siswa dan 

konstruktivis (C2) 

8.1. Menjelaskan pengertian pandangan konstruktivis 

terhadap pembelajaran. 

8.2. Menjelaskan cara menggunakan pembelajaran 

kooperasi dalam pengajaran. 

8.3. Menjelaskan cara mengajarkan kemampuan 

menyelesaikan masalah dan berpikir. 

9 Menjelaskan teori 

mengakomodasi 

pengajaran untuk 

memenuhi 

kebutuhan perorangan 

(C2) 

9.1. Menjelaskan unsur-unsur pengajaran yang efektif selain 

pelajaran yang baik (C2) 

9.2. Menjelaskan Cara pengelompokkan siswa agar dapat 

mengakomo dasi perbedaan pencapaian (C2) 

Mahasiswa mampu menjelaskan beberapa cara 

mengindividualisasikan pengajaran (C2) 



10 Menjelaskan bagaimana 

memotivasi siswa untuk 

belajar (C2)  

10.3. Menjelaskan pengertian motivasi (C2) 

10.4. Menjelaskan cara meningkatkan motivasi 

pencapaian (C2) 

10.5. Menjelaskan cara guru meningkatkan motivasi 

siswa belajar (C2) 

11 Menjelaskan lingkungan 

pembelajaran yang efektif 

(C2) 

11.1. Menjelaskan pengertian lingkungan pembelajaran yang 

efektif (C2) 

11.2. Menjelaskan Praktik yang mempunyai andil bagi 

Pengelolaan ruang kelas yang efektif (C2) 

 

11.3. Menjelaskan pencegahan maslah perilaku yang parah 

(C2) 

12 Menjelaskan  pembelajaran 

yang mempunyai 

pengecualian (C2) 

12.1. Menjelaskan jenis Pebelajar yang Mempunyai 

pengecualian (C2)  

12.2. Menjelaskan pengertian pendidikan Khusus (C2) 

12.3. Menjelaskan pengertian inklusi (C2) 

13 Memahami bagaimana 

menilai pembelajaran 

siswa dan ujian yang 

terstandarisasi (C2) 

13.1. Menjelaskan cara mengevaluasi pembelajaran siswa 

(C2) 

13.2. Menjelaskan cara menentukan nilai (C2) 

13.3. Jenis ujian terstandarisasi yang diberikan (C2) 

 

  



 

5. ORGANISASI MATERI 

  

  

Menjelaskan  pembelajaran yang mempunyai pengecualian (C2) 

Menjelaskan lingkungan pembelajaran yang efektif (C2) 

Menjelaskan bagaimana memotivasi siswa untuk belajar (C2) 

Menjelaskan teori mengakomodasi pengajaran untuk memenuhi 

kebutuhan perorangan (C2) 

Menjelaskan pendekatan 

pengajaran yang berpusat pada siswa dan konstruktivis (C2) 

Menjelaskan teori Pembelajaran yang efektif (C2) 

Menjelaskan pengolahan informasi dan teori perkembangan kognitif (C2) 

Menjelaskan teori pembelajaran perilaku) 

Memahami bagaimana menilai pembelajaran 

siswa dan ujian yang 

terstandarisasi (C2) 

Menjelaskan keragaman Siswa (C2) 

Menjelaskan perkembangan selama masa anak-anak dan remaja (C2) 

Menjelaskan teori Perkembangan (C2) 

Menjelaskan konsep dasar psikologi pendidikan (C2) 



6. MATERI/BAHAN BACAAN/REFERENSI  

7. STRATEGI PERKULIAHAN   

a. Ceramah  

b. Diskusi  

c. Tanya jawab 

 

8. TUGAS-TUGAS 

a. Tugas individu 

Membuat peta konsep materi di setiap topik (pertemuan)  

b. Tugas kelompok 

Membuat makalah  

 

9. PENILAIAN DAN KRITERIA PENILAIAN   

Rubrik Penilaian 

Dalam menentukan nilai akhir memperhatikan beberapa aspek berikut: 

a. Partisipasi dalam kegiatan di kelas (bobot 10%; kehadiran, kemampuan bertanya, 

kemampuan mengungkapkan pendapat) 

b. Tugas Individu & kelompok (bobot 20%)  

Scoring system  

Absensi Tugas 
Ujian Tengah 

Ssemester  
Ujian Akhir Semester  

10% 20% 30% 40% 

 

 Range Penilaian :  

 

A     86 – 100 C+     61 - 65  

A-    81 - 85  C       51 – 60 

B+   76 – 80 D       41 – 50 

B     71 – 75 E         0 – 40 

B-    66 – 70  

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Suryabrata, Sumadi. 2004. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 
b. Slavin, E Robert. 2017. Psikologi Pendidikan Edisi Kesembilan Jilid 2. Terjemahan 

Marianto Samosir. Jakarta: Indeks. 

c. Djiwandon, Sri Esti. W. 1989. Psikologi pendidikan (Rev 2). Jakarta: Grasindo... 



10. JADWAL PERKULIAHAN  

 

No Hari/Tanggal Pokok Bahasan 

1. Rabu, 20 Feb 2019 Memahami konsep dasar psikologi pendidikan 

2 Rabu, 25 Feb 2019 Memahami konsep dasar psikologi pendidikan 

3 Rabu, 3 Maret 2019 Memahami teori Perkembangan 

4 Rabu, 13 Maret 2019 Memahami perkembangan selama masa anak-anak dan remaja 

5 Rabu, 20 Maret 2019 Memaami keragaman Siswa 

6 Rabu, 27 Maret 2019 Memahami teori pembelajaran perilaku 

7 Rabu, 3 April 2019 Memahami pengolahan informasi dan teori perkembangan 

kognitif 

8 Rabu, 10 April 2019 UTS 

9 Rabu, 17 April 2019 Memahami teori Pembelajaran yang efektif 

10 Rabu, 24 April 2019 Memahami pendekatan pengajaran yang berpusat pada siswa 

dan konstruktivis 

11 Rabu, 1 Mei 2019 Memahami teori mengakomodasi pengajaran untuk memenuhi 

kebutuhan perorangan 

12 Rabu, 15 Mei 2019 Memahami memotivasi siswa belajar 

13 Rabu, 22 Mei 2019 Memahami lingkungan pembelajaran efektif 

14 Rabu, 19 Juni 2019 Memahami Pembelajaran yang mempunyai pengecualian 

15 Rabu, 26 Juni 2019 Memahami bagaimana menilai pembelajaran siswa dan ujian 

yang terstandarisasi 

16 Rabu, 3 Juni 2019 UAS 

 

11. TATA TERTIB PERKULIHAAN  

a. Mahasiswa harus menggunakan sepatu 

b. Mahasiswa harus mengenakan baju yang sopan, ( atasan berkerah bagi mahasiswa 

laki-laki) 

c. Keterlambatan mahasiswa, maksimal 10 menit 

d. Mahasiswa di larang merokok di dalam kelas 

e. Mahasiswa wajib menggunakan mode “silent” pada Handphone masing-masing 

 

   Pasuruan, 15 Februari 2020 

Ketua Kelas                                                                    Dosen Pengampu 

 

 

............................................................      Agus Qowiyuddin,M.Pd. 


